اﯾﺪهﻫﺎی ﻫﻤﺮاه

اﯾﺪهﻫﺎی ﻫﻤﺮاه؛ ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ

ﻓﻨﺎوری روزﺑﻪروز در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻫﺮ روز ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﺟﺪﯾﺪ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻋﺒﻮر از اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻃﺮح اﯾﺪهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ را ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻫﺮﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺣﺸﺮات ﺑﺴﺎزﯾﻢ .دﺳﺖﮐﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻬﭙﺎدی ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از
ﺣﺸﺮات ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ در اﺧﺘﯿﺎرﻣﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﻮد را ﺑﺎ آنﻫﺎ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎﯾﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﻪ زﻧﺪه -ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از » دﻧﯿﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ«
ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎﯾﯽ را ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ.
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﺎﯾﺶ ،روز ﺑﻪ روز در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ
ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮواز آنﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ از داﻧﺸﮕﺎه واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ ﻗﺼﺪ
دارد ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮ روی زﻧﺒﻮرﻫﺎ ،آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎی زﻧﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ .آنﻫﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﺑﺮای
ﺳﻨﺠﺶ ،راﯾﺎﻧﺶ و ارﺗﺒﺎط ﺑﯽﺳﯿﻢ اﺑﺰارﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ دادهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم آنﻗﺪر ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آﻧﺮا ﺑﺮ ﭘﺸﺖ
ﯾﮏ زﻧﺒﻮر ﻧﺼﺐ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه » :ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪه ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ «.آنﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ زﻧﺒﻮرﻋﺴﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮدﻧﺪ و درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﯿﻦ ﭘﺮواز،
ﺑﺎری ﺣﺪود  ۱۰۵ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم را ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﭘﻠﺘﻔﺮم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  ۶.۱در  ۶.۴ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ را ﺗﻮﺳﻌﻪ
دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ۱۰۲ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم وزن دارد .اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺎرژ  ۷۰ﻣﯿﻠﯽﮔﺮﻣﯽ ﺑﺎ دوام ﺷﺎرژ ۷
ﺳﺎﻋﺘﻪ ،ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ،آﻧﺘﻦ و ﺣﺴﮕﺮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﺛﺎﻧﯿﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ ،دﻣﺎ و ﺷﺪت ﻧﻮر را
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻌﻤﻮل در
ﻣﺪارات ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺣﺬف ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺠﺎی آن ،ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط از روﺷﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  backscatterاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ .دادهﻫﺎ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ زﻧﺒﻮر ﺑﻪ ﻻﻧﻪ ،ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺣﺪود  ۱۰۰۰ﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻄﻮر ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ؛ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺳﻮم آن ﺳﻮی دﯾﻮار را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن راﻫﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮدن ﺣﺮﮐﺎت زﻧﺒﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺒﻮرﻫﺎ را ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ
ﺑﺮای ردﯾﺎﺑﯽ ﺑﺠﺎی اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ردﯾﺎب ﭘﺮﻣﺼﺮف ،ﻓﺮﺳﺘﻨﺪهﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ وﯾﮋهای را در اﻃﺮاف ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ

اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود زﻧﺒﻮرﻫﺎ در آن ﻣﺤﺪوده ﭘﺮواز ﮐﻨﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ زﻧﺒﻮرﻫﺎ را ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۸۰ﻣﺘﺮی اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ
زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه از ﺣﺴﮕﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی زﻧﺒﻮرﻫﺎ ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻘﺸﻪای ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد .ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺮ روی زﻧﺒﻮرﻫﺎ ﻫﻢ ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﺪو ﺑﻄﻮر ﺑﯽﺳﯿﻢ
ﺷﺎرژ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺎرژ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ روش ،ﺷﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه،
ﺻﻔﺤﺎت ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﯾﻦ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ،آﻧﭽﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ را ﻧﻮﻋﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ زﻧﺪه
ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎﯾﯽ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .در
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﻧﻤﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را ﺑﯿﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﭘﺮواز در آورد در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ زﻧﺒﻮرﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آنﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ و ﺑﺎارزﺷﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن
داﻧﺸﮕﺎه واﺷﯿﻨﮕﻦ ،ﺷﺎﯾﺪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺘﻮان ﺣﺴﮕﺮﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ زﻧﺒﻮرﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮد و ﺑﺎ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻋﻼﯾﻢ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻐﺰ
زﻧﺒﻮرﻫﺎ ،ﺣﺮﮐﺎﺗﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد.
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