آدرس :سقز ،پاساژ صابریان طبقه دوم

معرفی تکنولوژی ها:
پٌل تلْیسیْى ُبی پالسوب،ال سی دی ّ ال ای دی تمریجب هشبثَ ُستٌذ.در پٌل پالسوب کَ
فٌبّری لذیوی تر استُ،ر ًمطَ ) (Pixelفسفر ثسیبر ریس است کَ ثب اًْاعی از گبز پر شذٍ کَ از
سَ سلْل ثَ رًگ ُبی اصلی تشکیل شذٍ است ّ ثب عجْر جریبى الکتریکی هٌبست ثب تصْیر از
ُر کذام از ایي سلْل ُبًْ ،ر هتصبعذ شذٍ از ُر رًگ ّ تذاخل آًِب ثب ُن،رًگ ُبی ترکیجی ّ
اصلی تصْیر را تشکیل هی دُذ.

حبل آًکَ در پٌل ال سی دی کَ فٌبّری جذیذتر است ّ ُر پیکسل از سَ سلْل ثب رًگ ُبی
اصلی ّ از جٌس کریستبل هبیع تشکیل شذٍ کَ پس از عجْر جریبى ُر سلْل کریستبل هتٌبست
ثب جریبى پالریسٍ شذٍ ّ ،تشکیل رًگ ُبی تصْیر را هی دٌُذّ،لی ثَ دلیل ایٌکَ ایي سلْل ُب
ًْری از خْد سبطع ًوی کٌٌذ ثب لرار دادى یک صفحَ ًْراًی ) (LED Backlightپشت پٌل تصْیر
تشکیل هی گردد.
در ال ای دی ُب ایي هٌجع ًْر هجوْعَ ای از ال ای دی ُبست کَ گرهبیی سبطع ًوی کٌٌذّ
ثِتریي تکٌْلْژی در ایي زهیٌَ ُستٌذ.
وضوح:
ُر سَ فٌبّریّ،ضْح ثبال را پشتیجبًی هی کٌٌذ ،ثب ایي تفبّت کَ در ال سی دی ّ ال ای دی
ُبیی کَ اًذازٍ کْچکی دارًذ ُن اهکبى ایجبد ّضْح ثبال ّجْد دارد .در پالسوب ّضْح فْق العبدٍ
ثبال تٌِب در اًذازٍ ُبی ثسگ  05ایٌچ ثَ ثبال یبفت هی شْد .در صْرتی کَ در ال سی دی حتی در
هذل ُبی  24یب  20ایٌچ ُن شبیذ ایي ّضْح را ثیبثیذ

رزّلْشي ال سی دی ّ ال ای دی از پالسوب ثیشتر هی ثبشذ کَ ثبعث تیس ثْدى تصبّیر ّ
هشبُذٍ ثِتر جسئیبت تصبّیر هی گردد.
پخش تصاویر با حرکت سریع:
در ال سی دی ثر خالف پالسوب هشکل زهبى پبسخ دُی ّجْد دارد .یعٌی هذت زهبًی طْل هی
کشذ تب ال سی دی ثتْاًذ یک فرین را جبیگسیي فرین لجلی کٌذ .ایي هسئلَ ثبعث هی شْد ثَ
ٌُگبم پخش تصبّیری کَ دارای صحٌَ ُبیی ثب حرکت سریع ُستٌذ ،سبیَ ای از فرین لجلی رّی
صحٌَ ثبلی ثوبًذ .الجتَ ایي هسئلَ ُن ثَ هرّر در حبل ثرطرف شذى است .پالسوب ثَ ایي
هشکل دچبر ًیست

در ال ای دی ُب دیگر از هشکل هحْ تصبّیر در حرکت ُبی سریع کَ در ُر حرکتی در تصْیر اثتذا
آًبلیس هی شْد ّ سپس تٌظین هی شْد(کَ در ُ LCDب هْجْد ثْد)خجری ًیست .در ًتیجَ در ُر
حرکتی تصْیر صبف ّ تیس ّ رّاى است.

طول عمر:
طْل عور ال سی دی ّ ال ای دی هذت زهبًی است کَ هیساى ًْر پس زهیٌَ آى ُب ثَ ًصف
کبُش پیذا کٌذ.
در پالسوب ثَ خبطر ایٌکَ ّظیفَ تْلیذ ًْر ثر عِذٍ ُر سلْل است ّ ایي کبر از طریك فسفرُبی
داخل آى صْرت هی گیردً ،یوَ عور پالسوب را هذت زهبًی در ًظر هی گیرًذ کَ درخشٌذگی ایي
فسفرُب ثَ ًصف کبُش پیذا کٌذ .در ُر دّ هذل هعوْال طْل عور شصت ُسار سبعت است.
یعٌی  7سبل طْل هی کشذ تب ُ 05سار سبعت را پر کٌذ(اگر تلْیسیْى  42سبعتَ رّشي ثبشذ.
مصرف توان:
ال سی دی ثَ خبطر هٌجع ًْر جذاگبًَ ای کَ دارد ،ثرای تْلیذ ًْر،اًرژی زیبدی صرف ًوی کٌذ ،ال
ای دی اًرژی ثسیبر کوتری از ال سی دی هصرف هی کٌذ .زیرا هٌجع ًْر آى از هجوْعَ ای از ال
ای دی ُب تشکیل شذٍ است .در صْرتی کَ پالسوب اًرژی ثیشتری هی طلجذ کَ هعوْال دّ ثراثر
ال سی دی است.
قیمت:
شبیذ ثسرگتریي هسیت پالسوب ًسجت ثَ ال سی دی ّ ال ای دی لیوت هٌبست تر آى ثبشذ
هخصْصب در تلْیسیْى ُبی ثبسبیس ثسرگ کَ هعوْال سبیسُبی ثسرگ پالسوب ارزاى تر از ال سی دی
ثب ُوبى سبیس هی ثبشذ.
وزن:
ال سی دی ُوچٌیي سجک تر از پالسوب در سبیس هشبثَ هی ثبشذ کَ حول ّ ًمل آى را آسبى تر
ًوْدٍ ّ جِت ًصت رّی دیْار ًیس هٌبست تر است .چْى در ال سی دی ثرای صفحَ ًوبیش از
پالستیک ّ در پالسوب از شیشَ استفبدٍ هی شْد کَ الجتَ ایي یک هسیت ثرای پالسوب است کَ
ضرثَ ثَ صفحَ ًوبیش آى آى را خراة ًوی کٌذ .ال ای دی ثسیبر سجک استّ .لی در هْارد دیگر
شجیَ ال سی دی است.

کدامیک مناسب حال من است؟









اگر تلْیسیْى را ثرای هکبًِبی ثسرگ هی خْاُیذ پالسوب ثِتر است
اگر دًجبل یک تلْیسیْى ثبریک ّ شفبف ُستیذ ال سی دی ّ یب ال ای دی ثِتر است
اگر شوب کسی ُستیذ کَ هی خْاُذی پیکسل ثَ پیکسل تصْیر را ثجیٌیذ ال سی دی ّ یب ال
ای دی ثِتر است
اگر هی خْاُیذ  Video Gameثبزی کٌیذ ال سی دی یب ال ای دی ثِتر است
اگر لیوت ثرایتبى هِن است پالسوب ثِتر است
اگر ثچَ کْچک داریذ پالسوب ثِتر است
اگر هی خْاُیذ تلْیسیْى را ثَ دیْار ّصل کٌیذ ال ای دی ّ ثعذ ال سی دی ثِتر است
اگر ًوی داًیذ کَ ثیي ال ای دی ّ ال سی دی کذاهیک را اًتخبة کٌیذ ّ ثرایتبى ُسیٌَ هِن
ًیست لطعب ال ای دی ثِتر استّ .لی اگر ُسیٌَ هِن است ًگراى ًجبشیذ ال سی دی کبر یک
ال ای دی را ثرایتبى اًجبم هی دُذ.

