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A Linzi Egyetem kutatói olyan újszerű képszenzort alkottak meg, amely rugalmas, átlátható és a
különböző színeket is felismeri. Az eszköz egyelőre prototípus szintjén létezik.
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hibakkeveredtekis-nehez/a-galaxy-

A hagyományos képszenzorok a szomszédos képpontok alapján mérik a különböző színek
arányát. Ezzel szemben az új szenzor nem az egyes képpontokat méri, hanem egy
komputertomográf (CT) elve szerint működik. A megoldás lényege egy vékony fólia
alkalmazása, amely a fényt továbbítja a fólia széleire is. Ott több ezer detektor gyűjti össze a
fényt. Az így megvalósított és mért fényelosztás az eredeti kép rekonstruálásához szükséges
minden információt tartalmaz.
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Az eddigi prototípusok a Linzi Egyetem és a Microsoft által közösen kifejlesztett szenzorokkal
dolgoztak, egyetlen fóliát használtak és kizárólag fekete-fehér képek rekonstruálását tették
lehetővé. Két különböző fólia egymásra helyezésével azonban sikerült előrelépni ezen a
területen. Oliver Bimber, a Linzi Egyetem Számítógépes Grafikai Intézetének vezetője és a
kutatóprojekt első embere szerint (http://futurezone.at/science/biegsamer-bildsensor-erlerntdas-erkennen-von-farben/173.892.875) a módszer előnye, hogy lehetővé teszi az eredeti
felbontás megtartását.
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Bimber közölte, hogy a rendszerüket előzetesen több ezer fotón tesztelték és az ilyen módon
megtanulta az összefüggéseket a különböző színkomponensek között. A következő lépés a
szenzor felbontásának javítása.
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