مشخصات فنی سنسور IMX326

سنسور تصویر (  6 )2196*3096مگا پیسلی سونی  imx326با قطر  6.15mmو تیپ  back -illuminatedسنسوری
از خانواده  cmosها بوده و با نام تجاری  sony Exmor imx326نام گذاری شده است.
این سنسور توانایی ساپورت  6مگا پیکسل و  60فریم بر ثانیه را دارا می باشد .
هم چنین قابلیت پشتیبانی از ) DOL(Digital over lap),HDR(High dynamic rangeرا نیز با نرخ  30فریم بر ثانیه وجود
دارد
در این سنسور ها  imx326حساسیت در نزدیکی نور مرئی و نور مادون قرمز برای کاربردهای صنعتی بهبود بخشیده شده
است .
شرکت سونی ادعا می کند فناوری  back-illumintedتقریبا دو برابر حساس تر از حس گر های  cmosبا شفافیت جلوی
تصویر معمولی هستند ( )front-illumintedو هم چنین باعث کاهش پوشش های تصویری می شود  .در حس گرهای
 cmosبا ساختار  back-illuminatedنور از پشت به سمت بستر سیلیسیومی هدایت می شود .و باعث می شود نور با کیفیت
باالیی مورد استفاده قرار گیرد .که در ساختار هایی با شفافیت جلوی تصویر  front –illumintedامکان پذیر نیست .








سنسور Back –illuminated
 HDRرا ساپورت می کند
اتصاالت چند منظوره ()CMOS,LVDS,MIPI CISI-2
عملکرد تصویر برداری با سرعت باال
انواع فرمت های خروجی را ساپورت می کند
عملکردهای Dol-HDL

Datisint.ir

عملکرد تصویر برداری با سرعت باال :

سنسور تصویر  6مگا پیسلی سونی  imx326با قطر  6.15mmو تیپ  ، back -illuminatedتصاویر را تا  6مگا پیکسل
ساپورت کرده و در مد  12بیت تصاویر را  30فریم بر ثانیه اسکن کرده و در مد  10بیت تصاویر را  60فریم بر ثانیه اسکن
می کند .
و برای برنامه های کاربردی که نیازی به نرخ فریم باال ندارند از طریق استفاده از نرخ فریم های پایین تر می توان مصرف
برق را نیز کاهش داد .

انواع فرمت های خروجی :

سنسور  imx326سونی فرمتهای مختلف خروجی را ساپورت می کند( 3:2و4:3و16:9و)1:1

عملکرد : DOL-HDR
عملکرد  HDRسبب شده تا با افزایش دامنه دینامیکی تصاویری با رزولوشن باال را داشته باشیم .
عملکرد( DOL(Digital over lapسبب شده تا این سنسور تصاویر ) 6 meg(3096*2196را با نرخ  30فریم بر ثانیه و
) 2 meg(1920*1080را با نرخ  60فریم بر ثانیه تصویر برداری کند .

سنسور  IMX326در شرایط  500لوکس نوری ( 30فریم بر ثانیه ) :
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