تلویزیون سه بعدی ،چطور کار میکند؟
زر عی زّ زَُ اذیز ػاُس طاذت تلْیشیْىُای پالطوا ّ  LCDتْزین .تا ّارز ػسى فيآّری  HDتَ تلْیشیْىُا ّ هدِش ػسى
پٌلُای  ّ LCDپالطوا تَ طیظتنُای پرغ  HDتدزتَ کار تا تلْیشیْى خِغ تظیار تشرگی پیسا کزز.
تلْیشیْى ُن هثل توام فيآّریُایی کَ اهزّسٍ اس آىُا اطتفازٍ هیکٌین حاؿل تکاهل ایسٍُا ّ اتساػات طازٍ اطت .تزای طالُا
فيآّری طاذت تلْیشیْى تزرّی تلْیشیْىُای  CRTطیاٍ طفیس ّ رًگی هتْقف تْز ّلی اکٌْى طزػت پیؼزفت فيآّریُای تْلیس
تلْیشیْى تَ قسری طزیغ ػسٍ کَ زر یک طال قیوت پیؼزفتَتزیي ّ تشرگتزیي تلْیشیْىُای  LCDذاًگی چٌسیي تزاتز کاُغ
هییاتس ّ تقزیثاً ُز فـل هحـْالت خسیسی تَ تاسار ػزضَ هیػًْس.
الثتَ اّلیي ایسٍُای تْلیس فیلن طَ تؼسی تا طاذت فیلن "ًیزّی ػؼق" زر طال  2211ػزّع ػس .طپض زر زَُ  05هیالزی ّ
پزعزفسار ػسى تلْیشیْىُای ،کارگززاىُا تزای کؼاًسى هراعثاى اس خلْ تلْیشیْى تَ طالي ُای طیٌوا تـوین گزفتٌس اس تدزتَ چٌس
تؼسی تواػای فیلن اطتفازٍ کٌٌس .یکی اس تالعُای آىُا ًـة ؿٌسلیُایی تْز کَ تا حزکات ػرؾ اّل فیلن ،هرـْؿاً زر
فیلنُای اکؼي ّ تزطٌاک ،هیلزسًس .اس زیگز ایسٍ ُای آى سهاى تزای هتفاّت کززى تدزتَ تواػای فیلن طیٌوایی ،قزار زازى
اخظاهی هاًٌس اطکلتُای هتحزک زر طالي طیٌوای زر طالي پرغ فیلنُای تزطٌاک تْز .اکٌْى تْلیس فیلنُای طَ تؼسی
هاًٌس آّاتار کَ هْفقتزیي فیلن طَ تؼسی تارید طیٌوا ػٌاذتَ هیػْز ،طزػت تظیاری گزفتَاطت تَ عْری کَ چٌس هاٍ تؼس اس
ػزضَ آّاتار ،طیٌواُا تا فیلنُای طَ تؼسی زیگزی هاًٌس  Clash of the Titansپز ػسًس ّ تواػاگزاى ًیش تَ فیلنُای طَ تؼسی
توایل تیؼتزی زارًس .اکٌْى زر ارّپا ّ آهزیکا تظیاری اس هظاتقات ّرسػی ّ تزًاهَُای تلْیشیْى تَ ؿْرت طَ تؼسی ّ  HDپرغ
هیػًْس ّ تلْیشیْى ُای طَ تؼسی زر تاسار ًیش تا اطتفثال ذْتی اس طْی هؼتزیاى رّتزّ ػسٍاًس .آذزیي قسهی کَ زر سهیٌَ
تلْیشیْى تززاػتَ ػسٍ ،تلفیق فيآّری ضثظ ّ پرغ طَتؼسی تا پٌلُای  ،LCDتـْیز پیغسهیٌَ  ّ LEDتـاّیز  HDاطت کَ اس
اتتسای طال  1525تَ عْر گظتززٍ زر تاسارُای خِاى ػزضَ ػس.
تاییس کوی ُن تا فيآّری تـاّیز طَ تؼسی آػٌا ػْین.

سه بعدی دیدن
آیا تا تَ حال تَ ایي فکز کززٍایس کَ چزا ّقتی تَ اخظام ّاقؼی ًگاٍ هیکٌین آىُا را طَ تؼسی هیتیٌین ّلی تـْیز ُویي اخظام
زر ؿفحَ تلْیشیْى زّ تؼسی اطت؟
تٌِا تحزیک هحیغی کَ تاػث ایداز تـاّیز زر هغش ها هیػْزًْ ،ر اطت آى ُن ًْر طازٍ تا عْل هْجُای هرتلف.
ّقتی خظوی زر زّر زطت قزار زارز ،ػؼاعُای ًْر تاستاتی کَ اس آى تَ زّ چؼن ها هیرطس تا یکسیگز هْاسی ُظتٌسّ .لی ّقتی
ُواى خظن ًشزیک هیػْز ،ایي ػؼاعُا زیگز هْاسی ًیظتٌس .ایي ذغْط اس اخظاهی کَ زر ًشزیکی چؼن ها ُظتٌس تَ عْر
ُوگزا گظیل هیػًْس ّ چؼن ها تزای زیسى آىُا تایس کوی تغییز حالت تسُس .تزای ایٌکَ ایي هغلة را تِتز هتْخَ ػْیس،
خظوی را اس فاؿلَ زّر تا ًشزیک تیٌی ذْز حزکت زُیس .حتوا هتْخَ تغییز فیشیکی قظوتی اس چؼن ذْز هیػْیس کَ
ایي تغییز تْطظ هغش کٌتزل هیػْز ّ هیشاى تغییزات ًیش تْطظ هغش ثثت هیػْزُ .ویي اعالػات تَ هغش کوک هیکٌس تا فاؿلَ
اخظام تا چؼن را ترویي تشًس .تزای هثال هغش تا تْخَ تَ ایٌکَ چؼن تزای زیسى یک خظن تقؼز تظیار کوی پیسا کززٍ ،هتْخَ
هیػْز کَ ایي خظن احتواالً زر فاؿلَای ًشزیک قزار زارز.
ایسٍ کلیسی ضثظ ّ پرغ تـاّیز ُن زقیقاً زر ُویي ػولکزز هغش ّ چؼن اطت .زر تلْیشیْىُای طَ تؼسی طؼی هیػْز
تـاّیزی ارائَ ػْز کَ تزای ُز چؼن زر هحل هتفاّتی قزار زاػتَ تاػس تا هغش آىُا را تَ ؿْرت غیز هظغح ّ ػوق زار تؼریؾ
زُس.
الثتَ هؼکلی ُن زر ایٌدا ّخْز زارز چزاکَ توزکش کززى ُز چؼن تزرّی ایي تـاّیز هتفاّت تَ ایي هؼٌاطت کَ هیشاى تقؼز ّ ًقغَ
فْکْص ُز چؼن تا یکسیگز ًویذْاًس ّ ُویي اهز تاػث ایداز طززرز ّ احظاص طزگیدَ هیػْز تٌاتز ایي تزای ایداز ایي تفاّت
تیي تـاّیزی کَ ُز چؼن هیتیٌس هؼوْالً اس ػیٌکُای هرـْؽ اطتفازٍ هیػْز.
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زر کل زّ ًْع ػیٌک زر ؿٌؼت تـاّیز طَ تؼسی رایح ُظتٌس :ػیٌکُای .Active ّ Passive
ػیٌکُای Passive
ایي ػیٌکُا ُواى ػیٌکُایی ُظتٌس کَ تَ هحض زیسًؼاى تَ یاز تـاّیز طَ تؼسی هیافتیس .ػیٌکُای طازٍ تا زّ لٌش غیز یک
رًگ.
ایي ػیٌکُا کَ تیؼتز تَ ًام ژرفٌوا ( )Anaglyphهؼزّف ُظتٌس اس زّ رًگ هرتلف تزای ایداز اذتالف تیي تـاّیزی اطتفازٍ
هیکٌٌس کَ ُز چؼن هیتیٌس.
اکثز ػیٌکُای  Passiveاس زّ رًگ آتی ّ قزهش اطتفازٍ هیکٌٌس .تلْیشیْىُایی کَ تزای کار تا ایي ػیٌکُا عزاحی ػسٍاًس زارای

تـاّیز ًاهفِْهی ُظتٌس کَ زارای طایَُای قزهش ّ آتی ُظتٌس.
زر ایي ػیٌکُا لٌش قزهش توام ًْرُای قزهش را کَ اس عزف تلْیشیْى گظیل هیػًْس ،خذب هیکٌس ،تَ ایي تزتیة تـاّیزی کَ اس ایي
لٌش زیسٍ هیػًْس زارای رًگ قزهش ًیظتٌس .لٌش آتی رًگ ُن ُویي کار را اًدام هیزُس.
چؼوی کَ پؼت لٌش قزهش اطت تٌِا تـاّیز آتی را هی تیٌس ّ چؼن زیگز کَ پؼت لٌش آتی اطت تـاّیز قزهش را هیتیٌس .زر ایي
حالت ُز چؼن قازر اطت تٌِا یک هدوْػَ تـْیز را تثیٌس تَ ُویي زلیل ُن هغش تَ اػتثاٍ هیافتس ّ فکز هیکٌس کَ ُز زّ
چؼن تـاّیز یکظاًی را هیتیٌٌس .زر ایي حالت هحل فْکْص تزای ُز زّ چؼن ثاتت اطت ّلی تقؼزی کَ ُز چؼن تَ ذْز
هیگیزز هتفاّت اطتُ ،ویي اهز تاػث تَ ّخْز آهسى تُْن ػویق تْزى تـاّیز هیػْز.
اهزّسٍ فيآّری زیگزی تَ ػیٌکُای  Passiveاضافَ ػسٍ کَ اس لٌشُای پالریشٍ اطتفازٍ هیکٌس .اگز تَ ؿفحَ ًوایؼی کَ اس ایي
فيآّری اطتفازٍ هیکٌس ًگاٍ کٌیس ،تـاّیز ًاهفِْم ّ چٌس رًگی را هیتیٌیس .ػیٌکُای  Passiveتؼضی ػؼاعُای ًْری کَ زر
خِات ذاؿی گظیل هیػًْس را فیلتز هیکٌس ّ تٌِا ًْرُای پالریشٍ اس لٌش ایي ػیٌکُا ػثْر هیکٌس .تَ ُویي زلیل ُن ُز چؼن
تـاّیز ذاؿی را هیتیٌس.
ػیٌکُای  Passiveپالریشٍ تَ ایي زلیل کَ رًگ تـاّیز را تحت تأثیز قزار ًویزٌُس اس عزفساراى تیؼتزی تزذْرزارًس .الثتَ اطتفازٍ اس
ایي فيآّری تیؼتز زر طیٌوا رایح اطت چزا کَ اگز ترْاُیس ایي فيآّری را زر هٌشل تَ کار تثزیس ،تزای ُز تار اطتفازٍ اس ایي ػیٌک
تایس یک فیلتز پالریشٍ رّی ؿفحَ تلْیشیْى قزار زُیس.
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ػیٌکُای Acitve
زر ایي رّع ًیاس تَ اطتفازٍ اس ػیٌکُای هرـْؽ ُظت ّلی لٌش ایي زّرتیيُا زارای رًگ یا فیلتز ذاؿی ًیظت .هکاًیشم کار ایي
ػیٌکُا تزپایَ ایداز تاٰذیز زر سهاى زیسى تـاّیز تْطظ ُز چؼن اطت.
ایي ػیٌکُا اس ؿفحات کْچک  LCDتزای ایداز تـاّیز طَ تؼسی اطتفازٍ هیکٌٌسُ .ز قظوت اس ػیٌک زارای حظگزُای فزّطزخ
اطت کَ تَ ؿْرت تیطین تا تلْیشیْى ارتثاط تزقزار هیکٌس.
سهاًی کَ تـْیزی تزرّی ؿفحَ ًوایغ ایداز هیػْزُ ،ز لٌش ایي ػیٌک تـْیز هؼاتِی را ایداز هیکٌٌس تا ایي تفاّت کَ زر
ًوایغ تـاّیز تزای ُز چؼن تاذیز ّخْز زارز.
زر حقیقت ُز کسام اس لٌشُا تیي حالت ػفاف ّ غیز ػفاف تغییز حالت هیزٌُس .سهاًی کَ تـْیز لٌش راطت تزرّی ؿفحَ ًوایغ
زازٍ هیػْز ،لٌش چپ تاریک هیػْز ّ تزػکض .ایي تغییز تا طزػتی تاال رخ هیزُس کَ چؼن اًظاى قسرت تؼریؾ آى را ًسارز.

ایي فيآّریُا طالُاطت کَ تْطظ زاًؼوٌساى عزاحی ػسٍاًس ّلی تٌِا چٌس طالیاطت کَ ػلن رّس قسرت پیازٍ طاسی آىُا
تزرّی تلْیشیْىُای  ّ LCDپالطوا را زارز.
تلْیشیْىُای طَ تؼسی ()3D Ready Televisions
ًویتْاى اس ُز تلْیشیًْی اًتظار تْلیس تـاّیز طَ تؼسی را زاػت.
ایي تلْیشیْىُا تَ زّ ؿْرت هْخْز ُظتٌس .یک طزی تٌِا قاتلیت پرغ تـاّیزی را زارًس کَ تَ ؿْرت طَ تؼسی ضثظ ّ پرغ
هیػًْس ،ایي زر حالی اطت کَ طزی زیگزی اس تلْیشیْىُا هیتْاًٌس ُز تـْیزی را تَ ؿْرت طَ تؼسی تثسیل کززٍ ّ ًوایغ
زٌُس.
ایي رّسُا تیؼتز تلْیشیْىُای طَ تؼسی تزکیثی اس ًوایؼگزُای  LCD-LEDتا کیفیت ُ HDظتٌس ّ تیؼتز فیلنُای طَ تؼسی ًیش
تا تْخَ تَ حدین تْزى ،تزرّی زیظکُای تلْ  -ری 2ػزضَ هیگززًس.
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Blu-Ray disk -
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