ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﯾﺰﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ

در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺗﻼش زﯾﺎدی ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺪازه ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ در اﺑﻌﺎد ﺣﺸﺮات ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ و دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺗﻼش زﯾﺎدی ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺪازه ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ در اﺑﻌﺎد ﺣﺸﺮات ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ و دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً
ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﯾﮏ ﭘﻬﭙﺎد را ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪﺟﺰ ﺑﺨﺶ ﺗﺮاﺷﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی .ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
در ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎی ﭼﻬﺎرﻣﻠﺦ و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎی ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از دادهﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از دورﺑﯿﻦﻫﺎ و ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ را
ﭘﺮدازش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ دادهﻫﺎ را ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ و ﻧﺤﻮه ﭘﺮواز ﭘﻬﭙﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ
10ﺗﺎ  30وات ﺗﻮان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎﯾﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در
اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن داﻧﺸﮕﺎه امآیﺗﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎمﻫﺎ را ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺮاﺷﻪای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ
ﮐﻪ ﮐﺴﺮی از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮان را ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻬﭙﺎدی ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﯾﮏ ﺑﻄﺮی اﺳﺖ.
آنﻫﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺗﻮان ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و آن را روی ﯾﮏ ﺗﺮاﺷﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﭘﯿﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺗﺮاﺷﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  20ﻓﺮﯾﻢ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭘﺮدازش و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و
ﺟﻬﺖ ﭘﻬﭙﺎد در ﻫﻮا ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت را ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺗﻮاﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  2وات اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و از
اﯾﻦ ﻧﻈﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ دارد .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ
ﻃﺮاﺣﯿﺸﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم در ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﭘﻬﭙﺎد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﺪ .در
اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎﯾﯽ در اﺑﻌﺎد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ در ﺣﺪود اﻧﺪازه ﯾﮏ ﺣﺸﺮه ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی در ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت و
واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻣﮑﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻓﺮورﯾﺨﺘﻪ و ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻓﺮاد ﻣﺤﺒﻮس ﺷﺪه در زﯾﺮ آوار
را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮاﺷﻪای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی زﯾﺎدی در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،روﺑﺎتﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺣﺸﺮه در اﻃﺮاف ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺮواز
درﻣﯽآﯾﻨﺪ و از ﺷﻤﺎ ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺷﺎره دﺳﺖ ﺑﻪ آن ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽدﻫﯿﺪ و روی دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و
ﺷﻤﺎ وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ را ﺑﻪ درون ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد ﻣﯽرﯾﺰﯾﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ
ﭼﯿﭗ ﺗﺎزه اﯾﻨﺘﻞ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ و روﺑﺎتﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد

ﺑﺮای در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ آن ﻧﯿﺰ ﮐﻮﭼﮏ و ﮐﻢﻣﺼﺮف ﺷﻮد .اﯾﻦ
ﮔﺮوه ﺧﯿﻠﯽ زود درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ روشﻫﺎی راﯾﺞ ﻃﺮاﺣﯽ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﺮاﺷﻪای ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮان
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﯾﮏ روﺑﺎت ﭘﺮﻧﺪه ﮐﻮﭼﮏ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪن ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮرﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری و ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ ﺑﻮدهاﯾﻢ ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ روﻧﺪ ﮐﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی
وﯾﮋهای ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻬﺮهوری ﺑﯿﺸﺘﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ راﯾﺠﯽ ﮐﻪ ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﺸﺎن در ﻫﻮا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻧﺪﮐﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﮐﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ آن را ﺑﺮ روی ﯾﮏ
ﺗﺮاﺷﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺬﯾﺮ ) (FPGAﻣﯽرﯾﺨﺘﻨﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ و ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺗﻮان آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ درﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ دﻗﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺼﺮف ﺗﻮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .آنﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از اﺟﺰای ﭘﺮدازﺷﯽ ﺗﺮاﺷﻪ را ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ و آنﻫﺎ را ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪ و
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﺪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی در ﻣﺼﺮف ﺗﻮان ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی ﻫﻢ در ﻣﯿﺰان ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﯿﺰان ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز روی ﺗﺮاﺷﻪ را ﺑﻪ  2ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﮐﺎﻫﺶ
دﻫﻨﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﺎرج از ﺗﺮاﺷﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﺗﻮان را در ﭘﯽ
داﺷﺖ .آنﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﯿﺰان را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯽوات رﺳﺎﻧﺪ.
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