
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   S-Motionدوربین با سرعت باال 

ربین بیشترین این دوربین سرعت باال مجموعه ای کامل برای فعالیت های صنعتی و تحقیقاتی می باشد . این دو

 ه نور را دارا می باشد. بحساسیت مشاهده شده 

 

 کاربردها : 

 این دوربین برای آن دسته از کاربرانی که به دوربینی جامع با قابلیت جابه جایی و دقت باال نیاز دارند مناسب می باشد. 

  ،در صنعت این دوربین به جهت راه اندازی خط تولید در کارخانه جات و همچنین برای رفع عیب در طی عملکرد این خط

 مورد استفاده قرار می گیرد.

 مکانیک، الکترونیک، مهندسی فرآیند، تست استرس مواد، حقیقاتی، این دوربین در حوزه هایی چون ، در زمینه ی ت

 کارآمد می باشد. تحقیقات پزشکی، آنالیز ورزشی و ...

 

 S-Motionچرا دوربین 

 ظور ارتقاء عملیات تصویربرداری عالی، تصویربرداری با رزولوشن بسیار عالی، عدم احتیاج به خرید وسایل جانبی به من

 ویژگی هایی از این قبیل، این دوربین را برای روبه رو شدن با شزایط محیطی متفاوت مناسب کرده است.  عملکرد سیستم و

  طراحی خارق العاده ی این دوربین که آن را برای سال ها کاربرد در زمینه ی صنعتی و محیط های سخت و ناهموار مناسب

 آلومینیومی به همراه اتصال دهنده های سنگین (کرده است ) استفاده از جعبه ی 

  استفاده ی آسان از این دوربین حتی برای مبتدیان به واسطه ی نرم افزار پیشرفته ی آن که امکان کنترل تمامی تابع ها و برنامه

 های کاربری دوربین را به کاربر داده است .

 

 مشخصات ویژه : 
 : ری با حساسیت باال به نور بوده که در مقایسه با دوربین های دیگر  احتیاج این دوربین مجهز به سنسو حساسیت باال

کاربر را به نوردهی مصنوعی در حین عکسبرداری می زداید و در عین حال تصاویر با رزولوشن باال و با سرعت 

 . تصویربرداری باال را در اختیار کاربر قرار می دهد

 : ه های متحرک بهترین تصویر برداری را عرضه می کند، چرا که سرعت شاتر باال و این دوربین برای سوژ حساسیت نوری باال

سنسوری با حساسیت باال امکان بلور شدگی تصویر را در حین حرکت کم کرده و بنابراین تصویر واضح تری را در اختیار در عین حال 

 کاربر قرار می دهد.



 : برای شرایط محیطی متفاوت داشته و امکان اتصال به کامپیوتر  این دوربین قابلیت برنامه ریزی مفهموم مدوالسیون

 در آن قدرت عملکرد آن و کنترل برنامه ها را به سادگی برای کاربر فراهم آورده است.

 ROI  : این واژه به معنی ناحیه ی مورد عالقه می باشد و بیان می دارد که کاربر می تواند بهترین فرمتی از  انتخابی

 در نظر دارد انتخاب کند بدون آن که هیچ محدودیتی در عملکرد دوربین و کیفیت تصویر داشته باشد.تصویر را که 

 

 

 

 مشخصات فنی : 

 

 

 



 

 



 

 


