اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻣﺮوز

ﺗﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺣﺴﺎس ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل

ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺎﻧﺪاران ﻧﻈﯿﺮ ﮔﺮﺑﻪﻫﺎ ،ﺳﮓﻫﺎ ،ﺣﺸﺮات و ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ ،ﺗﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺰی دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ در
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاﻓﺸﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺎرﻫﺎ اﺑﺰاری زﯾﺴﺘﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪﺻﺮﻓﻪ و ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ از ﻣﺴﺎﻓﺖ
ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺪار ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ وﺟﻮد اﺟﺴﺎم را در اﻃﺮاف ﺧﻮد ﺣﺲ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ آنﻫﺎ در ﺣﺲ
ﮐﺮدن ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﻻت در اﻃﺮاﻓﺸﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﺮﻋﺖ و ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻮا ﯾﺎ آب را
در اﻃﺮاف ﺧﻮد ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ و در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮاس ﻧﻈﯿﺮ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻫﻢ ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﺷﺘﯿﺎق زﯾﺎدی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻋﻤﻠﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﻮزه رﺑﺎﺗﯿﮏ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﻋﺪم اﺷﺘﯿﺎق ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺣﺴﮕﺮﻫﺎﯾﯽ
ﻧﻈﯿﺮ ﻻﯾﺪار و دورﺑﯿﻦﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﻣﺴﺎﻓﺖﻫﺎی دورﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ در ﻣﻮرد رﺑﺎتﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪه )ﭘﻬﭙﺎد( ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ و ارزانﻗﯿﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﺮدازﺷﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺗﻮﺟﯿﻪﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﻦﮐﻪ ﻫﺪف ﺷﻤﺎ از ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎﯾﯽ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺳﺎدهای ﻧﻈﯿﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﻬﭙﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻮﺋﯿﻨﺰﻟﻨﺪ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺎرﻫﺎی ﺣﺴﺎس
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺎرﻫﺎ ﻇﺮﯾﻒ و ارزانﻗﯿﻤﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺸﺎر ﻫﻮای ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻀﻮر اﺷﯿﺎ را در اﻃﺮاف ﺧﻮد ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ ﺗﻤﺎس ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮارﮐﻨﻨﺪ،
دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﺤﻘﻘﺎن اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺤﯿﻄﯽ را دارد
ﺑﻪ رﺑﺎت اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺤﯿﻂ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﻧﯿﺎزی
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﻫﺪاف اﯾﻦ ﮔﺮوه ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﮑﺎری ﺑﺮای ﻧﺎوﺑﺮی رﺑﺎتﻫﺎ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﻈﯿﺮ
ﻻﯾﺪار در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ،ﻏﺒﺎرآﻟﻮد و ﻣﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﻌﺒﺮﻫﺎی ﮐﻢﻋﺮض ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽوزد ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﺎرﻫﺎ ﺳﺎده اﺳﺖ .ﺟﻨﺲ اﯾﻦ ﺗﺎرﻫﺎ از ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ  ABSاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮارت دﯾﺪن ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی ﻇﺮﯾﻒ و
ﺑﻠﻨﺪ درﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﻮل و ﺿﺨﺎﻣﺖ دﻟﺨﻮاه ﺳﺎﺧﺖ .ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﺗﺎرﻫﺎ روی ﺻﻔﺤﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ
روش ﭼﺎپ ﺳﻪﺑﻌﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ،ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد روی ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﻣﺠﻬﺰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺮای آراﯾﻪای از ﭼﻬﺎر ﺗﺎر ﺣﺴﮕﺮ ﺣﺪود  ۲۰دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و وزﻧﯽ
ﺣﺪود  ۱.۵ﮔﺮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ آراﯾﻪ ﺗﺎرﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس اﺳﺖ و ﻧﯿﺮوﯾﯽ در ﺣﺪ  ۳.۳۳ﻣﯿﮑﺮوﻧﯿﻮﺗﻦ را ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻨﻔﺲ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺣﺴﮕﺮ ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ آن ﺣﺲ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ روی رﯾﺰﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮده ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺗﺎرﻫﺎی ﺣﺴﺎس را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﺴﮕﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ روی
رﺑﺎتﻫﺎی ارزانﻗﯿﻤﺖ ﻧﺼﺐ ﮐﺮد .رﺑﺎتﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻻﯾﺪار
و دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
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