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 "  Whiskerهؼرفی ضٌطْر " 

 زُــــرٍ داراتیــاى

 :چکیـــــذٍ 

در ایي هقالَ اطالػاتی در هْرد یک ضٌطْر هْقؼیت یاب تَ  

غوا هیذُین ، ضٌطْری کَ رتاتِای هتحرک تا آى قادر تَ تػخیؽ 

یکی از اهکاًات یک رتات هتحرک . خْاٌُذ تْد . . . اغیاء ، هْاًغ ّ 

ایی آغکارضازی ، کػف ّ تػخیؽ اغیاء در هحیظ اطرافع اضت تْاً

ترای رضیذى تَ ایي ُذف رتات تایذ تَ چٌذیي ضٌطْر هجِس تاغذ؛ . 

هتذاّلی الثتَ تیٌایی تْضظ پردازظ تؿْیر هی تْاًذ اًتخاب هؼوْل ّ 

تاغذ ّلی ایي ضٌطْرُا در ُر غرایظ هحیطی کارآهذ ًیطتٌذ ، هثال ً 

در ایي غرایظ . گرد ّ غثار ّ یا حتی زیر آب  کثیف ،در هکاًِای تاریک ،

 .حص الهطَ ترای رتات یک اًتخاب هٌاضة اضت 

 

 

هحذّدیت ایي ضٌطْرُا ایي اضت کَ حتوا ً تایذ تا 

جطن تواش فیسیکی داغتَ تاغٌذ از ایي رّ هی تْاى آًِا را 

، ّلی در ػْـ جسء ضٌطْرُای تواضی دضتَ تٌذی کرد 

ّ  ضٌطْرُای تیٌایی ُسیٌَ پاییي ترًطثت تَ دّرتیي ّ 

تَ ایي ضٌطْرُا . اًذازی ضادٍ تری دارًذضیطتن راٍ 

 .هی گْیٌذ  (1) اؾطالحا ً ّیطکر

 

 

 

 :رّظ کــــار 

ایي .اضاش کار ایي ضٌطْرُا پذیذٍ پیسّالکتریک اضت  

هْاد پیسّ هْادی . ضٌطْرُا از هْاد پیسّ الکتریک ضاختَ غذٍ اًذ 

ٌذ اًرژی هکاًیکی را تَ الکتریکی تثذیل کٌٌذ ، ایي ُطتٌذ کَ هی تْاً

هْاد در اثر فػار یا کػع خن غذٍ ّ در ضطح هقطغ خویذگی تار 

الکتریکی آزاد هی کٌٌذ کَ تاػث ایجاد اختالف پتاًطیل الکتریکی هی 

از هؼرّفتریي هْاد پیسّ کْارتس اضت ، ایي هْاد هؼوْال ً تلْرُای . غْد 

َ تْاضطَ ضاختواى غیویایی خاؼ خْد در یًْی ًارضاًا ُطتٌذ ک

 .اثر تٌع جریاى الکتریکی تَ ّجْد هی آّرًذ 



 : الِام از طثیـــــؼت 

ى اضتفادٍ هی کٌٌذ ، ترای یػااز ّیطکرُا از ضثیلِا یاترخی از حیْاًات هثل گرتَ ُا ّ هْظ ُا  

. ایٌکَ تَ آًِا در ارتثاط تا هحیظ اطرافػاى کوک هی کٌذ 

ول تا اُویتی ترای ضیطتن تیٌاییػاى تَ حطاب ّیطکرُا هک

ایي قاتلیت تاػث هی غْد تا ّقتیکَ گرتَ خیس ترهی دارد .  هی آیذ

پػت ضرظ را ًیس حص کٌذ یا تَ اّ کوک هی کٌذ تا تفِوذ یک 

 .ضْراخ ترای ػثْر اّ تَ اًذازٍ کافی فضا ترای تذًع دارد یا ًَ 

ات کْچکی در جریاًِای ُن چٌیي تَ آًِا اجازٍ هی دُذ تا اختالف

ایي هُْثت تَ گرتَ ُا اهکاى هی دُذ تا . ُْایی را حص کٌٌذ 

ضوٌا ً گرتَ ُا هی . ّجْد اغیاء را تذّى لوص آًِا حص کٌذ 

 .تْاًٌذ در تاریکی تذّى ُیچ تکاًَ ای تَ داخل چیسی حرکت کٌٌذ 

گرتَ ترای آغکارضازی طؼوَ ای کَ در (ضثیلِای )ّیطکرُا 

قادر تَ دیذى آًِا ًیطت کارترد  ّ چػواًعضت ّاًسدیکی تیٌی 

یک گرتَ چػن تطتَ هی تْاًذ یک هْظ را خیلی ضریغ تیاتذ ، آى را تْضیلَ ّیطکرُایع لوص . دارًذ 

ٌُگاهیکَ گرتَ تَ . ثاًیَ دقیقا ً آى را تَ چٌگ تیاّرد  11/1کٌذ ّ تا یک گاز در 

یٌذ تا تر حرکات کرُایع تا جای هوکي جلْ هی آضوت غکار هی جِذ ّیط

غکاری کْچک هثل هْظ ػوال ً  .غکار پص از تَ دضت آّردًع هطلظ تاغذ 

گرتَ ُا از ّیطکرُایػاى ترای تػخیؽ . تْضظ ّیطکرُا احاطَ هی غْد 

قثل از غرّع تَ خْردى ، .اًذازٍ تذى غکار ّ هْقؼیت ضر آى اضتفادٍ هی کٌٌذ 

دُذ ، تا ایي کار هطیر  گرتَ تیٌی اظ را چٌذیي تار تاالی غکار حرکت هی

 .رظ را حص کردٍ ّ هْقؼیت ضرظ را هی یاتذ هُْای غکا

ُای خْد ترای کػف ّ تػخیؽ چیسُا  WHISKERآزهایػات ًػاى هی دُذ کَ هْظ ُا ًیس از  

ضطْحی  ػاى تَکْچک حرکت هی دٌُذ تا ضثیلِایخْد را تَ غکل هْزًّی ضرآًِا . اضتفادٍ هی کٌٌذ 

ایي کار تَ طْر ُوسهاى تا حرکت ضریغ ضثیلِای تسرگ  .ترخْرد کٌذ هی گردًذ  دًثال چیسیدر آى کَ 

 .ُوراٍ اضت 

ُن چٌیي دیذٍ غذٍ هْغِا گاُی تَ جای اضتفادٍ ُن زهاى از ُر دّ ضثیل کْچک ّ تسرگ خْد  

تَ ًظر هی رضذ ایي حرکتِای ضریغ ًقع تطیار هِوی را در حیي پیذا . تطْر پی در پی کوک هی گیرًذ 

غثیَ در الگْریتن احطاضی جذیذ ها در ایي تحقیق حرکتِای هػاتِی را . ردى چیسی ایفا هی کٌذ ک

یک ّیطکر ضادٍ هی تْاًذ از یک ضین تلٌذ کَ یک ضرظ . ضازی کردین تا هْقؼیتِای تواضی را تیاتین 

ى ّقتی ضر آزادظ تَ چیسی ترخْرد کٌذ ضین خن غذٍ ّ تَ ّاضطَ الوا .هِار غذٍ ضاختَ غْد 

 . پیسّالکتریک یا کلیذ ضادٍ ای آغکارضازی هی کٌذ 

یک ّیطکر هٌفرد هی تْاًذ ترای هْقؼیت یاتی ّ آغکارضازی هاًغ تَ کار رّد ، ّلی ضسػت کار  

. خیلی پاییي خْاُذ تْد چرا کَ پص از ُر تواضی ّیطکر تایذ ترای تواضِای تؼذی جِت گیری کٌذ 

ّیطکرُای ضادٍ هی تْاًٌذ . در رتاتِای هتحرک رایج اضت  کارترد ضٌطْرُای ّیطکر ّ غاخک هاًٌذ

در ترخی رتاتِا ضٌطْرُای هٌحٌی . رّی رتاتِای هتحرک ًؿة غًْذ ّ در تراتر هْاًغ ُػذار تذٌُذ 

ایي . غکل ّیطکر در کف رتات ًؿة هی غْد کَ ػالٍّ تر هْاًغ قادر تَ آغکار ضازی زهیي ًیس خْاُذ تْد 

تاالتری دارًذ ( االضتیطیتَ)اػی افظَ دار ضاختَ غذًذ تَ دلیل ایٌکَ خاؾیت ارتجّیطکرُا از آلیاژُای ح

کَ ایي اهکاى را تَ فلسات هی دُذ کَ در اثر خن غذى ُای ًطثتا ً زیاد تطْر دائوی ؾذهَ ًذیذٍ ّ تغییر 



ًطیْهتر ًْع دیگری کَ تؼذُا کاهلتر غذ از جٌص فیثر هحکن هرکة تْد کَ تَ ضر آى یک پتا. غکل ًذٌُذ 

 . را اًذازٍ گیری کٌذ  یا چرخع ّؾل غذٍ تْد تا زاّیَ خن غذى

 :طراحی ضٌطْر ّیطکر 

ّیطکرُای هْظ ّ گرتَ هُْای ضخت ّ هحکوی  

تا قاتلیت چرخع در ریػَ پیازی ُطتٌذ کَ غثیَ اُرم 

ترخالف . ػول هی کٌذ ، ّ در اػؿاب حطی آًِا قرار دارًذ 

در طْل غاخک غاخک ُای حػرات کَ اػؿاب حطی 

ایذٍ اّلیَ ایي پرّژٍ تخاطر تحقیقات . ُایػاى قرار دارد 

اگر ّیطکرُا از هْاد . رّی ّیطکر هْظ ّ گرتَ جرقَ خْرد 

 . ترد ضاختَ غًْذ تَ آضاًی هی غکٌٌذ 

  

 

 

 

 ، هْیی ، ریع ، ضْزى تلْر whisker: ّیطکر  (1)
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